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DESPRE ACCEPT PLURALISM
Proiectul ACCEPT PLURALISM adresează necesitatea de a explora şi înţelege toleranţa la diversitatea
etnică, rasială şi religioasă în societăţile europene şi caută să identifice mesajele cheie către factorii de
decizie din spaţiul public.
Specific, proiectul analizează:
– Ce tipuri de toleranţă există în practică în 14 din statele membre ale Uniunii Europene şi una
din ţările candidate.
– Ce înseamnă toleranţa. Care e legătura dintre concepte precum multiculturalism, liberalism,
pluralism, conservarea patrimoniului naţional şi a tradiţiilor?
– Ce fel de conflicte şi neînţelegeri apar în societăţile europene contemporane cu privire la
diversitatea etnică, religioasă şi culturală. Ce viziuni şi practici sunt, sau respectiv, nu sunt,
tolerate, acceptate şi respectate.
– Ce fel de aranjamente şi de practici instituţionale au fost create de diferiţii actori atunci când
există un conflict. Care a fost rata de succes a acestora.
– Ce fel de politici şi practici trebuie create pentru ca societăţile europene să devină mai tolerante la
diversitatea culturală.
În baza acestei analize, proiectul va produce mesaje cheie pentru decidenţii politici şi europeni,
societatea civilă şi grupurile minoritare.

CUM FUNCŢIONEAZĂ PROIECTUL
În istoria recentă a Europei există tensiuni crescânde între majorităţile naţionale şi minorităţi etnice sau
religioase, mai ales în cazul comunităţilor musulmane marginalizate. În unele state aceste provocări
privesc cu precădere grupurile de imigranţi, în timp ce în altele vizează minorităţi istorice. În acest
context geopolitic, acest proiect se vrea a fi un demers de a descoperi dacă în ultimii 20 de ani societăţile
europene au devenit mai mult sau mai puţin tolerante.
Conţinutul cercetării noastre porneşte de la o distincţie între toleranţa de tip liberal (care vizează
non-interferenţa cu obiceiurile şi modul de viaţă al unei persoane chiar dacă altcineva le dezaprobă), şi
toleranţa de tip egalitarist care se referă la aranjamente instituţionale şi politici publice care combat
stereotipurile negative, promovează identităţi pozitive incluzive şi re-organizează spaţiul public astfel
încât acesta să acomodeze diversitatea etnică.
Proiectul trece în revistă rezultatele cercetărilor empirice anterioare şi a literaturii de specialitate. În plus,
vor fi realizate studii empirice originale în două arii de cercetare şi de politici publice:
– Aspecte legate de viaţa şcolară (limbaj, ţinută şi comportamentul elevilor; conţinut, cum ar fi
predarea istoriei; şi structura sistemului educaţional).
– Politică (reprezentarea specială a grupurilor minoritare; cerinţe/solicitări (ne)liberale emise de
grupuri minoritare; participare politică transnaţională).
ACCEPT PLURALISM acoperă o varietate largă de ţări europene: :
– State din Vestul Europei cu o experienţă îndelungată în primirea şi asimilarea minorităţilor
imigrante: Danemarca, Franţa, Germania, Olanda, Suedia şi Marea Britanie.
– Noi „ţări gazdă” pentru fluxurile de migraţie: Grecia, Italia, Spania, Cipru şi Irlanda.
– Ţări Central şi Est Europene care au aderat de curând la Uniunea Europeană : Bulgaria, România
Polonia, Ungaria şi Turcia, ca stat asociat, toate având experienţa emigrării mai degrabă decât
a imigraţiei, fiind caracterizate în acelaşi timp de o varietate semnificativă de minorităţi istorice
naţionale. .

ACCEPT PLURALISM este derulat de un consorţiu de 15 universităţi şi centre de cercetare, şi 3 organizaţii
neguvernamentale din Uniunea Europeană şi Turcia.
Echipa din fiecare ţară va identifica în fiecare dintre ariile de cercetare şi de politici publice de mai
sus evenimentele cheie de relevanţă naţională şi europeană care exemplifică înţelegeri şi practici ale
toleranţei etnice.
Examinăm persoane, grupuri sau practici:
– Care caută să fie tolerate, dar nu ar trebui.
– Pe care le dezaprobăm dar care ar trebui tolerate.
– Pentru care cerem să trecem dincolo de toleranţă şi să obţinem respect şi recunoaştere.
Mai exact, pentru fiecare stat vom cerceta:
– Când şi cine este tolerat/ ne-tolerat / respectat.
– Motivele pe care diferiţi actori sociali le dau pentru a tolera / ne-tolera / respecta anumite
grupuri/ persoane în minoritate şi practicile lor în acest sens.

REZULTATE AŞTEPTATE ŞI PUBLICURI ŢINTĂ
Aducând laolaltă rezultate empirice şi teoretice, ACCEPT PLURALISM generează:
Pentru factorii de decizie şi actorii din societatea civilă
– Cea mai recentă analiză a conceptelor de toleranţă şi diversitate etnică, rasială şi religioasă,
evidenţiind politici şi practici relevante la nivelul Uniunii Europene.
– Un set de instrumente – indicatori de toleranţă – folosind indicatori calitativi şi cantitativi care să
măsoare performanţa fiecărui stat în tolerarea diversităţii culturale.
Pentru autorităţile din educaţie şi pentru autorităţile locale
– Un manual privind ideile despre toleranţă şi diversitate culturală în Europa – care va fi folosit
la nivelul ultimelor clase de liceu şi în întâlniri cu factori de decizie la nivel local/naţional pentru
a explica şi discuta chestiuni privind (in)toleranţa şi diversitatea culturală, precum şi moduri de
rezolvare a problemelor.
Pentru cercetători şi profesori universitari
– • O carte (şi mai multe articole în reviste academice) privind dezvoltări conceptuale şi empirice
ale ideilor de toleranţă, pluralism şi diversitate culturală în Europa secolului 21.

VALOARE ADĂUGATĂ LA NIVEL EUROPEAN
Proiectul oferă o acoperire considerabilă a spaţiului european şi aduce împreună două ramuri ale
cercetării şi politicilor care au fost tratate până acum cu precădere separat, şi anume cercetarea şi
politicile privind minorităţile naţionale şi cele asupra grupurilor de imigranţi.
Deşi cercetarea este de tip deductiv - „de jos în sus” - şi nu pre-determină poziţii şi modele de politici
privind toleranţa şi integrarea, ne-am asigurat că partenerii din proiect acoperă o distribuţie geografică
care să surprindă atât problemele minorităţilor istorice, cât şi experienţele legate de fenomenul migraţiei,
şi chiar poziţiile diferite privind lărgirea UE şi importanţa lor relativă în arhitectura Uniunii.
Mai mult, indicatorii privind toleranţa pe care îi vom dezvolta vor servi ca bază pentru evaluarea
practicilor şi politicilor publice privind toleranţa etnică, pentru derularea studiilor comparative între ţări
şi pentru analiza tendinţelor către mai multă sau mai puţină toleranţă, precum şi pentru dezvoltarea de
noi politici şi aranjamente instituţionale care să promoveze pluralismul şi coeziunea civică.

